19. November 2018
Bent Larsen
Formand for
Grundejerforeningen
Nøragersminde
Vi Jens Peter og Kevin kan desværre ikke deltage i det indkaldte
Vejudvalgs/bestyrelsesmøde da tidspunktet ligger inde for hvad der må
betragtes for at være normal arbejdstid.
Vi stiller os noget uforstående over for at du vælger at gennemføre mødet i
vejudvalget med det formål at færdiggøre og udsende det materiale der er
kommet fra Rambøll og dermed totalt ignorere den mail der er blevet sendt
rundt til dig og resten af bestyrelsen fra medlemmer af bestyrelsen om at
sætte projektet i bero indtil der er kommet en løsning på de uenigheder der er
i bestyrelsen på nuværende tidspunkt.
Vi stiller os også noget undrende overfor vejudvalgets beslutning om ikke at
ville tage imod den grundejers tilbud om at komme med sine forslag til små
men væsentlige ændringer på det materiale der er fremsendt fra Rambøll som
vil have positivt indflydelse på pris samt forlænge projektets levetid med
mindre at grundejerne kommer med en skriftligt oplæg til hvad han vil
præsenterer på mødet, på trods af at manden er Ingeniør med speciale i
vejprojekter og med garanti ved mere om vejprojekter end hele den samlede
bestyrelse tilsammen.
Vi må minde formanden om at bestyrelsen er foreningens højeste myndighed
og ikke vejudvalget.
På nuværende tidspunkt har projektet kun opbakning for de medlemmer af
bestyrelsen som sidder i vejudvalget og dermed ikke den samlede bestyrelse.
Vi er desværre kommet dertil hvor vi set ud fra de handlinger og beslutninger
formanden har taget gennem det sidste års tid at vi føler os nødsaget til at
stille mistillidsvotum til formanden.

Det skal ses ud fra følgende betragtninger
1.
At formanden ignorer den mail der er blevet fremsendt fra medlemmer af
bestyrelsen.
2.
At formanden vælger at ignorer ønsket om et bestyrelsesmøde
Fra medlemmer af bestyrelsen blandt andet pga. Kasserens udsagn om
Udfordringer i forbindelse med foreningens økonomi.
3.
Manglende vilje til at udlevere administrationskoder til foreningens
hjemmeside på trods af det er vedtaget på bestyrelsesmøde i april.
Så kommunikationsudvalget blandt andet kunne lægge de efterspurgte
referater fra bestyrelsesmøder ud på hjemmesiden, flytte foreningens
hjemmesiden væk fra formandens firma,
4.
Medlemmer af bestyrelsen mener ikke at formanden enten har eller ønsker at
afsætte den nødvendige tid det kræver at være formand i foreningen.

Vi foreslår at alle planlagte møder om det er bestyrelses møder eller udvalgs
møder sættes i bero indtil der har været et møde hvor alle medlemmer af
bestyrelsen samt suppleanter er tilstede
Og mistillidsvotumet mod formanden kan behandles internt i bestyrelsen.
Hvis dette ikke efterkommes ser vi os nødsaget til at indkalde en
ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordnen
Mitillidsvotum til formanden af nøragersminde grundejerforening.

Med venlig hilsen
Peter Sikora
Jens Andersen
Kevin Gyes Nielsen

